
No ID สกุล หมายเหตุ

1 25822 เด็กชาย ธีรภัทร นันทวนิช
2 25883 เด็กหญิง อนัญญา งามกระจาย
3 25885 เด็กหญิง วิชิตรา ช้อนขุนทด
4 26029 เด็กชาย ศุทธิเทพ ท าสันเทียะ
5 26216 เด็กชาย พัฒนพงษ์ โอบโคกสูง 
6 26281 เด็กชาย พัชรธร สมเหมาะ
7 26375 เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นวิจิตร
8 26433 เด็กชาย ศุภกฤต ภักดีพงษ์
9 26604 เด็กชาย เพิม่ทรัพย์ สุพงษ์ 
10 26723 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ็ญสุข
11 27247 เด็กหญิง สมิตตานันท์ ทวีโชคพาณิชย์
12 27456 เด็กหญิง ลาภิสรา ลิขิตธนพลกุล
13 27542 เด็กหญิง ฐานิดา ทศทิศ

ครูประจ าชั้น  มิสคณิตตา  ประสิทธิ์
ครูคู่ชั้น       มิสบุปผาค า ทิพย์คูนอก
ม.จีระวัฒน์   เกียรติชูวงศ์

No ID สกุล หมายเหตุ

1 26328 เด็กหญิง มนัสญาณินท์ ยุทธกิจเสรี
2 26432 เด็กชาย ธีร์วศิษฐ์ สมบัติสกุลกิจ
3 26573 เด็กหญิง พรภัสสร ยงกฤตมุข

ครูประจ าชั้น มิสรุ่งอรุณ      สุขชัย

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที ่3/1     ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023

ชื่อ

รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที ่3/2  ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023
ชื่อ



No ID สกุล หมายเหตุ

1 25825 เด็กหญิง พัทธนันท์ โชคอนันต์จินดา
2 25868 เด็กชาย อัครวัฒน์ พยุงสิน
3 26028 เด็กชาย เตชินท์ ธาระรัตน์
4 26367 เด็กหญิง กฤตญภรณ์ ยศไกร
5 26398 เด็กชาย วุฒิภัทร แสงศิลป์
6 26405 เด็กหญิง นวพรรณ บุญแสนแก้ว
7 26410 เด็กชาย ยศพัทธ์ สนงูเหลือม
8 26596 เด็กชาย ภัทรภาคิน สุขมงคล
9 26599 เด็กหญิง กัญจนพร โทขาก้อน
10 26686 เด็กชาย ธนบดี ทองประเสริฐ
11 26855 เด็กหญิง ขวัญลดา บังสันเทียะ
12 27086 เด็กหญิง พันธุท์ิวา งามอภัย

ครูประจ าชั้น มิสกริยา     โยธี
ครูคู่ชั้น       ม.กฤษดา  ยะแสง

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที ่3/3  ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023

ชื่อ



No ID สกุล หมายเหตุ

1 25808 เด็กชาย กันตภณ ทวยจัด
2 26331 เด็กหญิง ณมนต์วรรณ พราหมณ์ไธสง
3 26366 เด็กหญิง ธยาดา นิจจอหอ
4 26402 เด็กชาย กันตพิชญ์ พวงผกา
5 26413 เด็กชาย ประกรรษวัต รณรงค์
6 26430 เด็กชาย อาธิ บุตรศรีรักษ์
7 26571 เด็กหญิง กมนียา ศุภเสถียรสกุล
8 26963 เด็กชาย อชิตะ ต้ังทีฆกูล
9 27368 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พูนทรัพย์กิจ

ครูประจ าชั้น มิสสกานดา     โรจนกร
ครูคู่ชั้น        มิสชฎาพร    มาตรโคกสูง

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที ่3/4 ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023

ชื่อ



No ID สกุล หมายเหตุ

1 26009 เด็กชาย ศุพณัฏฐ์ เทเสนา
2 26105 เด็กชาย ธนภัทร ยันต์จอหอ
3 26348 เด็กหญิง ปานดวงใจ ชาติวัฒนสุคนธ์
4 26353 เด็กหญิง ปรียาดา หนูชื่น
5 26355 เด็กหญิง ณัฐชมนตร์ ตันติประเสริฐสุข
6 26399 เด็กชาย รุจ ฟองสันเทียะ
7 26403 เด็กชาย ปุณณภพ เจริญสุข
8 26589 เด็กหญิง ดานิกา ปิดตะคุ
9 26600 เด็กชาย กันต์ธณัฏฐ์ นพอุดมพันธ์
10 26610 เด็กชาย ธีรพงษ์ วรนาถนฤมล
11 27254 เด็กหญิง ธมนภัทร สุขรอด
12 26351 เด็กหญิง ภิญญาดา ดลโสภณ  อ3/2

13 26386 เด็กหญิง นาขวัญ จึงเจริญ  อ3/2

14 26870 เด็กชาย ธาม ขุมทอง  อ3/2

15
16

ครูประจ าชั้น มิสอภิญญา   พุม่พู

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที ่3/5   ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023

ชื่อ


